
Fra: Iben Schartau  
Sendt: 8. juni 2020 11:34
Til: Vibeke Kjær Nielsen <vkn@au.dk>
Emne: Vedr. trusselsbreve skrevet på vegne af bl.a. dig
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen
 
I dag har jeg set og læst en henvendelse fra Lise Busk-Jensen af 15 maj 2020, 
modtaget på min mailadresse. Den er vedhæftet denne mail. Jeg ønsker ikke at
forstyrre dig, men jeg har nu modtaget to breve som jeg betragter som 
trusselsbreve. De er bl.a. skrevet på dine vegne, selv om du ikke har 
underskrevet nogle af brevene. Jeg retter derfor henvendelse til dig, for at gøre 
dig opmærksom på denne problematik. Det står dig og Aarhus Universitet helt 
frit for at anmelde mig til politi og datatilsyn. Som jeg skrev i svarbrevet af 4 
juli 2018, så ser jeg frem til disse anmeldelser.
 
Jeg ønsker dig det allerbedste, og har stor forståelse og sympati for din 
situation.
 
Venlige hilsner
Iben Schartau Schow

Fra: Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Sendt: 4. juli 2018 14:38
Til: Iben Schartau 
Cc: forlagetnemesis@outlook.dk 
Emne: Offentliggørelse af navn og underskrift på ansat på AU 
 
Kære Iben Schartau Schow, 
 
På baggrund af dine fornyede henvendelser til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet af blandt andet 14. juni 2018 og dine henvendelser til 
bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, blandt andet af 19. juni 2018, er 
Aarhus Universitet blevet opmærksom på, at du på såvel din twitter-profil som 
på din hjemmeside gentagne gange offentliggør navn og underskrift på en 
sagsbehandler på Aarhus Universitet. 
 
På din hjemmeside offentliggør du adskillige gange navn og underskrift i 
forbindelse med påstande omkring en sag, som du benævner 
”dokumentfalsksagen”. Du betegner herunder sagsbehandlerens arbejde som 
”ulovligt”. 
 
På din twitter-profil offentliggør du i juni måned 2018 op til flere gange dagligt i 
navn og underskrift sammen med tweets, der omhandler, det, du beskriver 
som, ”alvorligt lovbrud”, ”grov uredelighed” og ”strafbare forhold”. Flere steder
i dine tweets anfører du, at sagsbehandleren er blevet tvunget til at begå 
kriminalitet af ledelsen på Aarhus Universitet, ligesom du andre steder skriver, 
at sagsbehandleren ”behandlede og afgjorde det HELE”. 
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Aarhus Universitet ser meget alvorligt på sager, hvor universitetets ansatte 
udsættes for chikane. Det gælder særligt når universitetets ansatte udsættes 
for beskyldninger, som kan medføre, at man opsiges fra sin stilling. 
Universitetet vurderer, at du i dine tweets og på din hjemmeside groft og 
uretmæssigt hænger en ansat på Aarhus Universitet ud for at have begået 
ulovligheder. 
 
Hverken Aarhus Universitet eller den pågældende sagsbehandler kan således 
acceptere, at du på hjemmesider og/eller sociale medier systematisk udstiller 
og krænker den pågældende sagsbehandler eller andre ansatte på Aarhus 
Universitet.   
 
På den baggrund skal Aarhus Universitet anmode om, at du uden ugrundet 
ophold på hjemmesider og sociale medier fjerner eller sletter såvel 
sagsbehandlerens navn som underskift. Vi skal samtidig henstille til, at du 
undlader fremadrettet at offentliggøre navn og underskrift på navngivne 
ansatte på Aarhus Universitet. 
 
Denne forespørgsel rettes til dig på skrift, da du tidligere har afslået alle forsøg 
på mundtlig dialog med Aarhus Universitet. 
 
Såfremt du ikke respekterer ovenstående, vil Aarhus Universitet sammen med 
den pågældende sagsbehandler ikke tøve med at anmelde forholdet til politiet 
med henblik på at lade politi og anklagemyndighed vurdere, om der er 
grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens § 119 a. 
 

Med venlig hilsen / Best 
regards

 

Louise Hauptmann

Chefjurist
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P Think before you print

Vibeke Kjær Nielsen <vkn@au.dk>
Man 08-06-2020 12:00
Til: Iben Schartau
Cc: Lise Busk-Jensen

Lise Busk-Jensens mail og mit svar.pdf 72 KB

Jeg bekræfter hermed modtagelsen af din mail.
 
For en god ordens skyld bekræfter jeg samtidig, at jeg er medforfatter på 
Lise Busk-Jensens mail af 15. maj 2020. Af tekniske grunde var det dog kun 
muligt at afsende mail’en fra én mail-adresse.
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 

Iben Schartau
Man 08-06-2020 12:42






Til: Vibeke Kjær Nielsen

Du bør være opmærksom på at hun skriver 'Vibeke Kjær Nielsen' i anførselstegn samt at 
jeres brev ikke er underskrevet af nogen af jer. 

Du var som sagt også med i trusselsbrevet af 4 juli 2018,men jeg har stadig intet hørt i 
nu snart to år. 

Jeg ser frem til jeres anmeldelse. Igen: jeg noterer mig at ingen af jer for længst er gået 
til politiet eller datatilsynet.

Jeg besvarer ikke flere af jeres henvendelser uden en advokat, fremover.

Venlige hilsner

Iben Schartau Schow


